.
s.
r.o

Insurance Certificate Carrier's Liability
Straßentransport-Haftpflichtversicherungszertifikat
Pojištěný

ASC CZ s.r.o.

Insured

Strážnická 3976, 276 01 Mělník

Versichert

IČO 06676715

C

05.10.2021

Z

900000032435

06.10.2021

3 000 000 Kč

SC

Pojistná smlouva č.
Contract No.
Versicherungsvertragsnummer
Ze dne
Dated
Datum der Verhandlung
Doba pojištění od
Insured period from
Beginn der Versicherungszeit
Limit pojistného plnění
Insured limit
Versicherungsschutzlimit
Územní rozsah
Territorial validity
Territoriale Gültigkeit

Doba pojištění do
Insured period till
Ende der Versicherungszeit
Limit kabotáže v Německu
Insured limit cabotage GER
Schutzlimit Kabotage DE

na dobu neurčitou
idefinite
unbestimmte
600 000 EUR

Evropa a Turecko
Europe and Turkey
Europa und die Türkei

A

Direct pojišťovna, a.s. potvrzuje, že s pojištěným uzavřela pojistnou smlouvu s výše uvedenými parametry. Pojištění se
vztahuje na případy odpovědnosti za škodu vzniklou jinému na věci vyplývající z přepravních smluv a na odpovědnost za
škodu vzniklou na zásilkách stanovenou Úmluvou o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě (CMR).
Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škody vzniklé při dopravě prováděné silničním motorovým vozidlem
uvedeným v pojistné smlouvě.
Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu ani její přílohy.
EN
Direct pojišťovna, a.s. confirms concluding Insurance contract of parameters named above. This insurance applies to
the case of liability, based on freight carrier contracts, for material damage incurred by a third party, as well as for
damages affecting consignments covered by the Agreement on Freight Carrier Contracts in International Road
Transport (CMR).
The insurance applies only to liability for damages originated during the transport by the motor vehicle stipulated in
the Insurance contract.
This certificate does not effect the contract neither its attachments.
DE
Direct pojišťovna, a.s. bestätigt, mit dem Versicherten einen Versicherungsvertrag mit den oben genannten Parametern
abgeschlossen zu haben. Die Versicherung deckt Fälle der Haftung für Schäden, die einer anderen Person aus
Transportverträgen entstehen, sowie für Schäden, die Sendungen betreffen, die im Übereinkommen über den Vertrag
über den internationalen Straßentransport (CMR) festgelegt sind.
Die Versicherung deckt nur die Haftung für Schäden ab, die während des Transports mit dem im Versicherungsvertrag
angegebenen Kraftfahrzeug entstanden sind.
Diese Bestätigung ersetzt nicht den Versicherungsvertrag oder dessen Anhänge.
Direct pojišťovna, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, 602 00, IČO: 250 739 58, DIČ: CZ 699 004 195
zapsaná v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365
06.10.2021 12:02 OSD2.2
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